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12 kwittnia bitiqctgo roku minqlo 15 lot od dnio, w ktorym radiiteki letnik Jurij Gagarin

dokonal no statku ..Wostok" pitrwsztgo w hiitorii ludzkosci loin kosmicintgo. Lot trwot
106 minut
Z okarji iej rocznicy drukujtmy niitj tekst dosy* osobliwy. Nit jest to bowitm oni artykul,

ani rtportaz, oni opowiadanit. Jtgo bohattrtm jtst pitrwszy kosmonauta iwlota, a prowa-
dzona w pitrwixtj osobit narroeja sklanialaby do prcypumxtnia, it pochodxl ona odsomt-
go Gagarina, it stanowi wittny zapis jtgo rozmyslan prztd i po stareit do pitrwsztgt lotu
w kosmoi.

Tok oezywiicit bye nit more — do dzii ni« wyngltzlono ] •licit urxqdxtnia do odciyty
wania i rtjtstrowonia ludzkich myili. Mitjmy ttz nadxitjt, xt nigdy nit xostonit eno stwo-
riont, it obsiar myili czlowitko zawszt pozostanit j'tgo osoblstq wiainoiciq, nigdy nit
lagrozonq pntz niczyjq nitdyskrtcjt. > cltkawoic.

Poniiizy tekit xostal prztx jtgo outora w y m y i I o n y, jtdnakit bynajmnitj nitcalko-
wlcit zmyilony. Istnitjt bowitm dokladny, utrwalony no magnttofonowtj taimit zapis
lozmdw, kt6rt prztprowadzono x prztbywajqcym w statku „Wostok" Gagerintm prztd
pltrwsiym lottm i w czasit jtgo trwania. Znant ttz sq dokladne opisy wspomnfantgo, dzis jui
historyczntgo statku. To, co za chwilt. prztczytaclt, powstolo it skrupulatntgo wykonystania
informaeji lawartych w obu tych ircdlach.
Nit mozna wit,c twi*rdiic, ie Jurij Gagarin w tamtym pami^tnym momtncit prztd pi*t-

nostu loty rxtezywiicio rounyilaJ tak wtoinit, jak t» tu prxtdstawlono. Jtdnokzc
m 6 g I tok myslte ...

widzQ ziemiQ, lec«> w slonce
...Z odliczania czasu pozostala jeszcze

tylko jedna godzina... Za szescdziesiqt
minut rozpocznie sie lot. Jak wytrzymac
przez ten czas? Chciatbym, aby to stole-

si© jui, zaraz... Przeciei wszystko tyle

razy sprawdzono — a ci tarn, no dole,
wciqz od nowa sprawdzajq i kazq mi ro-

bic to samo...

— „Zorza", „Zorza"l Przystepuje do
sprawdzania skafandral

Skafander... Zbyt wygodnie w nim nie

jest — ezuje sit| troche jak poczwarko
w kokonie. A do tego jeszcze ten kulisty

helm. Kiedyi, w przyszlosci bedzie sie za-
pewne leciato w kosmos po prostu w wy-
godnym dresle, z odsioniqtq gJowq, moz-
na bedzie poruszac sie w kobinie bez
skrepowania. No, moze troche — no
skutek niewazkosci. Tymczasem jednak— siedi czlowieku, przykuty do tego fo-
tela...

— ,,Zorzo", sprawdzilem skafander
I jego system wentylacyjny. Wszystko
w porzqdkul

...Dlaczego oni wciqz tak do mnie
mowiq? Niemal bez przerwy i w kofko to
samo; a Jak mnie styszysz, a jak sie czu-
jesz. a czy wszystko u cieble w porzqdku,

bo tu, u nas — jak najlepiej... Chybo
robiq to po to, aby mnie jokos* rozerwac,

aby mi sie czas nie dluzyt — poczciwe
chtopoki...

Czegoi znowu terax chcq ode mnie?
Sprawdzic Iqcznosc no falach ultrakrot-

kich? Dobro, zrozumiolem — po licha

powtarzac to az trzykrotnie... Mowiq do
mnie chwllomi jok do dziecka. Dobrze,

juz dobrze — wiem przeciei, ze to z tro-

skliwosci o mnre, ze chcq, aby wszystko

bylo jak nojlepiej. Niech tarn, przeciei
i jo tego pragnq. Iqcznosc UKF dobro —
slyszycie? Jo was sfysze. nie wszystko
jednak teraz rozumiem. Przeszkadza mi

ta muzyko — wytqczcle jq. O tak. swiet-
nie — teraz slychac znakomicie...

—Ciqgle mi powtarzajq, abym sie nie

denerwowat. Kto sie tu bardziej dener-
wuje — ja. czy oni tarn, w punkcie do-
wodzenla? Ej, chyba jednak oni... Ja czu-

je sie zupelnie normolnie, az mnie sa-

mego to dziwi... No pewnie, troche: je-

stem podniecony, przeciei to nie prze-

jaidika na dacze- Ale ieby sie az de-
nerwowac? Po co? Przeciei wszystko
idzie jok trzeba... Znowu sprawdzajq
Iqcznosc...



— StyszQ ciq dobrze, ,,Zorzo". Jui

tylko piecdziesiqt minut do stortu?

Chcieliscie chyba powiedziec: j e s z-

cze piecdziesiqt minut... Jezeli macie

tarn pod re.kq jokqi muzyke^ moiecie jej

teraz troche puscic. Dobra. juz slysze ~-

dziejeujel

Zabawiajq mnie. zabawiajq... I oglq-

dojq na telewizyjnym monitorze. Widzq
mnie przeciez dzi^ki tej kamerze noprze-

ciw mnie... No, nic — mine, mom ehybo
dobrq — moje samopoczucie jest prze-

ciez niezle, czuje. sic swietnie. Az sie sam
sobie dziwie. Ciekaw jestem, czy bedzie

tak samo tarn, w gorze. Kiedy juz bed*}

lecial w tej mojej kobinie jak pocisk...

No, zobaczymy, niebowem zobaczymy...

Jeszcze pol godziny do startu... Robi

lem to juz setki rozy, ole no wszelki wy-

padek raz jeszcze ..powtorze lekcje/'.

zrobie. przeglqd wszystkich urzqdzen po-

kladowych. Czoj szybciej zleci...

I ...Przez te trzy iluminatory bede. oglq-

dal przestrzeh kosmicznq i Ziemie.. Wy-
probujmy przeslony na nich — trzebo

dbac o oczy, kiedy bedzie sie. lecialo pro-

sto w Slorice... Dobrze, regulacja w po-

rzqdku... Teroz to optyczne urzqdzenie

orientacji statku w przestrzeni kosmicz-

nej podczas recznego sterowania — wy-

glqdo bez zarzutu, ale sprawdze je do-

piero tarn, w gorze, kiedy be^dq widoczne

gwiazdy... A teraz przyrzqdy na tablicy.

temperatura — 18 stopni

Celsjusza, wilgotnosc

wzgledna — 40 procent,

cisnienie w kabinie — 750
milimetrow stupa rteci, re-

generacja wydychanego
przeze mnie powietrza —
dzlala. zegar czajowy —-

no, ten zacznie pracowac
dopiero od momentu star-

tu,.. A wiec swietnie —
wszystko jest jak nolezy.

,„Znowu sie pytajq, czy mi nie nudno.

czy dobrze si*? czuje. Alez tak, tak —
wszystko jak najlepiej. siedze wygodnie
rozparty w fotelu, muzyko gro i w ogole
wszystko gra — czegoz mi wie.cej po-

trzeba?
...Wracajmy do przeglqdu kabiny —

niech ci torn, w dole, widzq na swoich

monitorach, ze nie umieram tu z tremy,

ole po prostu sprawdzam gospodar-

stwo... Dobry jest ten automatyczny
globus — bed* mogt dzi^k : niemu tatwo

okreslic na powierzchni Ziemi punkt, nod
ktorym be.de. sie w danym momencie
znajdowal w swoim ..Wostoku". Pomoze
mi on tez przy Iqdowaniu, pomoze...

A zaraz po nim spadochrony z tego oto

zasobnika... Mom nadzieje, ze zadziolajq

w ocipowiednim momencie...
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...Ciekowe, czy bedzie mi
jest i pic? Pewnie tok, troche, to jednak

trwa. zonim wrocs na matke. Ziemie...

Ipodziewam sie,, re ten zasobnik jest na-
lezycte wypelniony zywnosciq, a zbiornik— wodq. Co tei mi chodzi po glowie

takiej podniostej chwili?... Wkrotce
;$ w kosmos, a jo tu o jedzeniu... Do-

»rze powiadajq, ze glodnemu chleb na
mysiu.

Aparatura telemetryczna dziaia chyba
trawnie? Ci na dole wiedzq dzieki niej

mnie doslownie wszystko: jakie mam
:e^no, jakie cisnienie t^tnicze, }ok mi b'je

tree, w jakim tempie oddycham. czy mi
w kabinie dostatecznie ciepto, czy

przypadkiem nie za duszno— i tak dalei
i tak dalej... Nic si$ nie ukryje, nic
zatoi. Wszystko o mnie stale wiedzq
punkcie dowodzenia lotem... Troche
moze krepujqce (czy nie pomyilq, ze
serce bije nieco zbyt pospiesznie zq
strachu?), ole z drugiej strony dobrze, ze
orientufq s'e, jak tu jest u mnie i ze mnq,
Jakoj mi z tym bezpieczniej... I mniej so
motnie... Zapytam ich zresztq, co tarn,

mowi o mnie telemetria i medycyno.

— ..Zorzo", czy mnie slyszysz? Co wy- 1

nika z rejestracji moich procesow fizjolo-

gicinych?... ^^T
Powiadajq, ze swietnie: tetao 64, od-

dech 24 — wszystko normalnie. Mowi sie,.

ze emocja przyspiesza tetno... Moze wie^
ze mnq jest cos mimo wszystko nte w
porzqdku — powinienem si$ chyba tro-
che bardziej denerwowac...

...Zriowu ape! do mnie, abym siq trzy-

ma*. ie jak dotychczas wszystko idzie

swietnie, tylko tak dalej... Niechby juz
wreszcie skonczyfo si$ to odliczanie,
niechby to ogromne rakietowe cygaro ze
mnq no czubku pomkn^lo wreszcie wi
niebo... O, juz zaczynojq zyczyc m? szcze
sliwej drogi — znok, ze chwila startu si
zblizo...

— ..Zorzo", MZorza"l Serdeczne dzi$ki
wszystkim za zyczenia pomyslnego lotu!
Przekaicie to tez do Moskwyl

Oglaszajq pogotowie dziesieeiominu-
towe— jakze szybko, mimo wszystko, ten
czos zleciaJ... Dopiero byla cola go-
dzino do startu, a tu juz tylko dziesi^c
minut. . Mam nadzieje, ie ze spadochro-
nomi pod moim fotelem wszystko w po-

Trzeba

minut.

mocni
rite zapytam, nie pora teraz no Jakie
mowy.,.
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Cztery...

Trzy...

Dwo...

Jeden...

Start Ml Do widzenia, kochani. do rych-

Jego ponownego spotkania, drodzy przy-

jaciele! ^^^|
Wyobrazam sobie, jak to wyglqda torn,

na dole: gejzery ognia. ogromne chmury
dymu — a nod tym wszystkim wznoszq-
co sie. zrazu wolno. a pozniej coraz szyb-

ciej smukfa rakieta. niosqca no swym
szczycie niewielkq, co tu gadac, stalowq

kulke ze mnq w srodku...

Jakos nle mom wcole uczucio pedu.
a pedz$- juz przeciez jok pocisk... Bo, gdy-

by zo ilgmingtoromi cos migoto, gdyby
..Wostok" cos mijal — wtedy co innego..

A tak, brak punktow odniesienia — nie

ma wiec wrazema ruchu... Dopiero gdy
zobacze gwiazdy, kiedy spojrz^ i gory no
Ziemie. — wowczas poczujej, ze lec$...

...Drganic coraz wyrazniejsze, szum
nieco wzrasta. rosnqce przeciqienie wci-

ska mnie w fotel — ale to nic. wciqz cxu-

je. sie doskoncle... Podajq mi, ze od
chwili stortu min$lo juz sto sekund. Po-

wiadajq tez znowu, zem zuch... Co za

zuch, jaki torn zuch — tyle razy sie. to

cwiczylo i trenowoio... To juz chyba po
stu rutyno i przyzwyczajenie. Tyle tyl-

ie teraz to wreszcie naprawde... Juz

ie malcieta ..Wostoka", tyiko prawdilw
zd kosmiczny, juz nie treningowo

owka, tylko rzeczywiste, nojprawdziw-
sze przeciqienie... P^CJ^E

Niezwykle to. och, jakie niezwykJe: jo

wfasnie jo. Ju-rij Aleksiejewicz Gagcri
— pierwszym cztowiekiem w kosmosie ...

Nikt tu przede mnq jeszcze nie byl —
ja prz^cieram ten kosmiczny szlak...

Zrzucam czolowq oslone. helmu —
trzeba wreszcie popatrzec przez ilumina-

tory w kosmos. No i no Ziemi§, przede
wszystkim no Ziemi$... ^fl
Widoc jq, widae — chmury nad mq,

droone stqd, kl^biaste, i ich cienie no
powierzchni globu... Jok piejcnie, jak

pieknie! V^tI— Hej, „Zorzo", jak mnie slyszysz?

Melduje.: obserwujs przez wziernik Zie-

mie. Widocznosc dobra, wsiystko mozna
obejrzec i dokfadnie rozroznic. Cz^scZie-
mi zakryta chmurami klebiastymi. Lot

trwa, wszystko przebiega normalnie!

znowu powtarzajq, zem zuch, ze

ietnie utrzymuje. tqcznosc, zebym tylko

dalej... Dobra, postaram si$... No i

sz$ — juz jestem nad Amerykq... Ja-

z piejtna, t^czowa aureolo nad hory-

zontem Ziemi! A teraz w prawym ilumi-

riatorze przesuwajq si$ gwfazdy na czar-

nym niebosklonie... Cudownie, cudow-
nie... Wychodze. z cienia Ziemi — i oto

juz Siorice... Lece w Slorice...



O energii termojqdrow#j

Gdy otrzymuje sie energie. z reakcji

chemlcznych albo jqdrowych, zawsze
dzieje sie tak, ze produkty wyjsciowe
rozniq sie od produlctow koncowych
mniejjzq energiq lub siJq wiqzonia czq-

stek biorqcych udzial w reakcji. Ta wla-

snie roznica energii wiqzonia wydziela
sie. w trakcie reakcji w sposob zalezny

od jej typu i mozemy jq dalej przetwa-
rzac no przyklad na energie elektrycznq.

W reakcji spolania, ktora jest reakcjq

chemicznq, wykorzystuje sie roznice mie,-

dzy energtq wiqzonia atomow wegla i

ttenu w dwutlenku w^gla a energiq na
przyklod wolnych otomow wegla i tlenu.

W reakcjach rozpadu cieikich jqder ener-
gia wydziela sie. na skutek silniejszego

zwiqzonio skladnikow jqdra w mniejszych
jqdrach, na ktore rozpoda sie jqdro ura-

nu albo plutonu.

A jak przebiega reakcja termojqdro-
wa? Otoz jest ona pod pewnym wzgle-
dem podobna do reakcji spolania weg-
la. Polega mianowicie na Iqczeniu sie,

jqder izotopow wodoru w jqdro helu. po-
dobnie jak w spalaniu chemicznym do-
chodzi do polqczenia atomow tlenu z

atomami weaja. Zobaczmy dokladniej,

jak to sie dzieje.

Jqdro helu sklada sie z dwoeh proto-

now i dwoch neutronow. Taki uklad jest

szczegolnie mocno zwiqzany: energia
wiqzania neutronow i protonow jest bar-

dzo duia. Jqdro zwyklego wodoru sklada

sie z jednego protonu; jest to najprostsze
mozliwe jqdro atomowe. Istniejq jednak
izotopy wodoru, tj. atomy o bordziej zio-

zonych jqdrach: deuter i tryt. Deuter
oprocz protonu ma jeszcze jeden neutron,
a tryt ma dwa neutrony. Neutrony sq
czqstkami elektrycznie obojetnymi; wo-
bee tego jqdro deuteru i trytu ma ten

sam ladunek elektryczny co jqdro zwykle-
go wodoru. Atomy deuteru i trytu majq
wiec tak samo jak zwykly wodor po jed-

nym elektronie — jeden elektron rowno-
wazy ich ladunek elektryczny. Poniewaz
wlasnosci chemiczne zalezq od elektro*

now, a nie od jqder, deuter i tryt che-
micznie zachowujq sie tak jak wodor i

dlotego wszystkie trzy sq chemicznie bio-
rqc tym samym pierwiastkiem, mimo ze

ich jqdra sie. rozniq.

2eby otrzymac jqdro helu (jqdro skla-

dajqce sie z dwu neutronow i dwu pro-

tonow), nie mozemy Iqczyc ze sobq jqder
zwyklego wodoru, czyli protonow, musi-
my uzyc izotopow wodoru, ktorych jqdra
zawierojq rowniez neutrony.

Jak jednak doprowadzic do zajscia sa-

mej reakcji? Sily jqdrowe, sily, ktorymi
przyciqgajq sie neutrony j protony, dzia-

lajq bowiem tylko z niezmiernie molych
odleglosci. 2eby wiec zajscie reakcji Iq-

czenia sie jqder izotopow wodoru bylo w
ogole mozliwe, trzeba najpierw dopro-
wadzic do wzajemnego zblizenia tych jq-
der na odlegfosc rze.du milionowej cztjsci

centymetra. Jednakze jest to bardzo tru-

dne, gdyz trzeba w tym celu pokonac



sily odpychajqce, ktore dzialajq miedzy
dodotnimi ladunkami elektrycznymi jq-

der. Rozwiqzanie tego wlasnie problemu
umozliwi przeprowadzenie tok zwanej
kontrolowanej reakcji termojqdrowej.

Kontrolowanej — to znacry takiej, zeby
nie zachodzilo ani 2byt gwaltownie, ani

zbyt woino. Problem ten udalo sie. roz-

wiqzac w odniesieniu do reakcji jqdro-

wych typu rozpadu ciezkich jqder (tokich

jak uran) w reaktorach. Niestety nie uda-
lo sie na razie zbudowoc reaktora termo-

jqdrowego, ktory by dostarczyl energie

no skole chocby laboratoryjnq. Jedynym
znonym sposobem otrzymywania energii

no duzq skale z reakcji termojqdrowej

jest tzw. bomba wodorowa, w ktorej re-

akcja.zachodzi tok gwaltownie, ze ilosc

energii wyzwolonej w ciqgu malego
ulamko sekundy prowadzi do poteznego
wybuchu.

Dotychczasowe proby opanowania re-

akcji termojqdrowej polegaly no wytwa-
rzaniu najpierw z mieszaniny gazowej
izotopow wodoru, tzw. plazmy, czyli mo-
terii w stanie, w ktorym atomy zostajq po-
zbawione swoich elektronow. Plazmo jest

wie.c jak gdyby gozem wolnych ladunkow
elektrycznych i jest wobec tego dobrym
przewodnikiem prqdu. Przepuszczenie

przez niq prqdu powoduje wzrost jej tem-
peratury. Do zopoczqtkowania reakcji

termojqdrowej potrzebna jest wlasnie

wysoka temperatura rzedu kilku milionow
stopni; predkosci ruchow cieplnych sq

wtedy no tyle duze, ze rozped lecqcych

no siebie jqder wystarcza na pokonanie
odpychania elektrycznego i doprowadze-
nie do odpowiedniego zblizenia jqder.

Ale otrzymanie tak wysokich tempera-

tur wymaga przepuszczenia przez plazme.

prqdow o olbrzymich natezeniach, siega-

jqcych dziesiqtkow milionow amperow.
Glownym problemem technicznym staje

sie, przy tym sprowa odpowiedniego od-

izolowania gorqcej plazmy od otoczenia,

zeby zapobiec jej ocMadzaniu.
Jokkolwiek no prace w tej dziedzinie

przeznocza sie ogromne srodki, trudno w
tej chwili powiedziec, czy osiqgnie sie.

sukces juz w najblizszej przyszlosci, czy

tez trzeba bedzie jeszcze poczekac. W
kozdym razie uczeni czyniq tu stale po-

stepy. Czas utrzymywania plazmy w wy-
sokiej temperaturze staje sie coraz dluz-

szy, co oznaczo. ze coraz dluzej daje sie

utrzymac gorqcq plazme. z dala od scion

noczynia prozniowego.

Mozna na zakonczenie postawic pyta-

nie, dlaczego mimo tok wielkich trudnos-

ci stuka sie rozwiqzanio problemu kon-

trolowanej reakcji termojqdrowej, skoro

opanowano juz kontrole reakcji rozpadu

cieikich jqder (uranu). Przyczyn jest wie-

le. Wymienmy trzy najwazniejsze: po
pierwsze, zasoby uranu na swiecie sq

ograniczone, natomiast wody oceoniw
zawierajq dostatecznq ilosc izotopow wo-

doru, po drugie — energie uzyskane z

reakcji termojqdrowej przeszlo dwukrot-

nie przekraczojq ilosci enefgii wydzielo-

ne z reakcji rozpadu ciezkich jqder (na

jednostke masy paliwa), a po trzecie —
w trokcie reokcji termojqdrowej w prze-

ciwlenstwie do reokcji rozpadu jqder nie

powstajq szkodliwe produkty promienio-

tworcze.
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Biolko jest nojwazniejszyrn skfadni-
kiem noszego pozywieoio; razem 2 mi-
nerolami peini funkcje. budulca orga-
nizmu.

Aby wiec zyc, rosnqc i rozwijac si$,

musimy spozywac okreslone ilosci bial-
ka. przede wszystkim zawartego w mi$-
Sie. jojoch, mleku i przetworach, takicb
jak maslo, sery itp. W prawidlowym od-
iywioniu co najmniej jedna trzecia ci^sc
bialka powinna bye pochodzenia zwierzQ-
cego. Szczegolnie cenne wlosciwosci mo
bialko zawarte w miesie ryb, gdyz jest

latwo przyswajolne przez organizrn (w
okolo 97 proc.) i najbardziej zbfizone do
najwortosciowszego bialka zwierzecego.
A jok wiadomo, obecnie na calym swie-
cie wzra&ta zopotrzebowanie no mieso,
o wiec no bialko zwierzece.

Od przeszlo cwiercwieczo uczeni w
wielu krofach irttensywnie poszukujq me-
tod otrzymywania bialka z ryb, ktorym
mozna by wzbogocic nasze poiywienie.
Dzis preparaty bialkowe z ryb nie sq no-
wosciq. Amerykanie no przyklad po kil-

kunastu latach prac naukowo-badaw-
czych otrzymali koncentrat zawierajqcy
ponad 70 proc. bialko. Podobne koncen-
traty wyprodukowano w Kanadzie, Szwe-
cji i Peru, potem w Maroku. Argentynie

Pakistanie. Nigdzie jednak preparat
blalkowy nie znalozl powszechnego za-
stosowanro, glownie diatego. ze nie *q-

czyl sie z innymi skladnikcmi, Gdybysmy
na przyklad jedli kielbase. z zawartosciq
preporatu bialkowego uzyskanego t

metodq. miefibysmy wrazenie, ie te sma-
exnq wedline zrobiono z miesa i... pias-
ku. Proszek rybny nie Iqczyl sie, tez z in-

nymi produktami. by* wiec obojttny tech-
nologicznie.

W lipcu 1972 f. w jednym z omerykan-
skich pism naukowych podono. M do-
tychczasowe proby trzeba uznac za nie-
zodowalojqce i ze noleiy kontynuowac
dalsze badonia, ktorych celem bedzie
uzyskonie preporatu bialkowego aktyw-
nego technologicznie, czyli Iqczqcego sie,

2 innymi produktarm.

Badonia nad otrzymaniem bialka z
ryb sq rowniez prowodzone w Polsce od
blisko dziesieciu lot. Rozpoczeji je mgr
ini Teresa Krassowska i mgr ini. Alek-
sander Stala.

Iniynier Stale od trzydziestu lat jest
zwiqzany z rybolostwem. Dziesiec lat

plywol na statkach rybackich joko tech-
nolog. Miol rnozliwosc obserwowanio
polowow. Widziol. jak wielkq ilosc ryb
wyciqgo sie. w sieeiach i jak stosunkowo
niewiele trofia do sklepow i na nasze
stoly. Mniejsze ryby. a takze wartosciowe
odpody powstale przy tzw. fiJetowaniu
po prostu sie. mornujq. W nojlepszym
razie robi sie. z nich mqczke, ktora sluzy
joko dodatek do paszy przeznaczonej d!a
zwierzqt domowych. Czesto nawet. gdy
na statku-przetworni magozyn mqczfci
jest pelny. te wartosciowe odpody wy-
rzuco si$ do mono. A gdyby tak ze
wszystkich 2lowionych ryb produkowad
cos w rodzaju mi^sa? To mysl przez dlu-
gie miesiqee nie dowala mu spokoju.

Mgr ini. Teresa Krassowska kierowalg
w tym czosie laboratorium analitycznym
w Centralnym Laboratorium Przemyslu
Rybnego w Gdyni. Rowniez od downa in-
teresowala sie problemem wlosciwego
wykorzystania icsobow morza. Znala
dotychczosowe swiatowe osiqgni^cia w

—*^*^^*mmmim^^^^mm



uzyskiwtniu biatka z ryb, biatka

szcze nledoskonatego. Wspolnie wiec za-

cz$li prccowac nad wytworzeniem lep-

szego preparotu. Musieli wykonoc tysiq-

ce, a rrtoze i dziesiqtki tysiecy prob, po-

czqtko*o w warunkach prymitywnych,

nierzadko w nledziele, wteczorami i no-

caml. Ale ich trud sie. optacil. W roku

1970 mbgll juz zglosic* pierwsze wynalaz-

ki do ofjotentowania: uzyskali preparat

bialkowy aktywny b.i o I o g i c z n i e,

czyli przyswajalny przez organizm, i

techrtologicznle, czyli (qczqcy siQ

z innyrfci produktaml oraz przyjmujqcy

ich smflk i zapach. Wynalazek ten uzy-

skaf palenty w kilkunostu krojach swiata.

Lecz dluga i nletatwa jest droga wy-

nalazcy. Sporo musi uptynqc czasu. nim

prepardt uzyskany w laboratoryjnych pro-

bowkach stanie sie wyrobem produkowa-

nym pftez przemyst. Trzebo jeszcze wy-

konac Wiele prob I doswiadczen. skon-

shuowtfc nowe, nleznane maszyny i

urzqdze'nia.

Po przezwyciezeniu roznych trudnosci.

w utwdrzonym Osrodku Badawezo-Ro2-

wojowym Biatka Spozywczego w Gdyni,

ktoregd dyrektorem zostat ini. Alekson-

der Stfila, a zast«pcq mgr ini. Teresa

Krasso*ska, mozna bylo prowadzic dal-

sze botiania nod uzyskoniem bialka no

skole pottechnicznq. Tam tez, juz przy

uzyciu najbardziej nowoczesnych urzq-

dzeri, rozpoczeto proby produkowania

prepoffttu biatka w iioicl umoiliwiajq-

cej zattosowonie go w wyroboch wedli-

niorsklfch, cukierniczych i innych.

Dzieki ogromnemu wysilkowi licznego

juz grpho wspotpracownikow: chemikow,

inzyniefow, konstruktordw i technologow,

udaje lis wyprodukowac nie gramy, lecz

kilogrdmy. du'esiqtki kilogram6w tak

bardzo potrzebnego i poszukiwonego

preparatu blalkowego.

Blatjto z ryb wyprodukowane w Polsce

wyglqao jak drobno utarty chrzan. Jest

bezwonne i bezbarwne, aktywne biolo-

gicznie i technotogicznie. Dzis* goscie

odwiedzajqcy Osrodek sq czejstowani pa-
rowkomi, kielbasq, ciastkomi, czekoladq,

galaretkq owocowq i innymi smakolyka-

rrri', zawierajqcymi od 10 do 30 proa
biatka rybiego, ktore jest nieodzowne w
naszym. zyciu. Nawet znawcy i smokosze
nie potrdfiq odr6znic potraw zawierajq-

cych preparat biatkowy od tych, ktore

tego preparatu nie majq. Spetnlty si$

marzenia inz. Aleksandra Stali. Rozwiq-
zanie problemu, nad ktorym pracujq
naukowcy w laboratoriach wielu krajow
swiato, nastqpito w Polsce)

Sukces ten wzbudzit ogromne, zrozu-

miale zainteresowanie. Do Odyni przy-

jezdzajq specjalisci z roinych stron swia-

ta, by sie przekonoc, jak smakuje „pol-

skie" biatko z ryb, i zawrzec korzystne

umowy handlowe. MM PBBBH

W ten sposob zostat postawiony naj-

wazniejszy, lecz dopiero pierwszy krok w
dziedzinie wykorzystania niezmierzonego
bogactwa morza. Naste.pny krok — to

budowa statkow-przetworni. wyposazo-
nych w specjalne maszyny i urzqdzenia

do wytwartania tzw. pulpy rybnej, ktora

jest potfabrykatem do produkcji biatka,

oraz fabryki no Iqdzie.

Budowa takiej fabryki o nazwie PB 30
dobiega konco. Wyposozenie jedyne] te-

go rodzaju fabryki na swiecie bedq sta-

nowity unikalne i najbardziej nowoczes-
ne maszyny, budowane w Polsce i w
Szwecji. W niedlugirn czasie zostanq w
niej wyprodukowane pierwsze tony biat-

ka z ryb uzyskiwanego polskq. netodq.



Siore wody fiordu stoly nieruchomo pod olo-

wionym niebem Norwegii, odbijajqc w sobie ska-
liste, nagie sciany.

No dole, na nieduzej prxestneni miedxy por-
tern i kilkoma lodziami a stromq sciezkq w gore,
prowadzqeq do mieszkari ludxkich, zcbralt sic

wsxyscy dorosli meicxyini osiedla. Sluchali poiep-
nie tego, co im mowil Hookon Snorrisson.— Ziemio jest u nai dobra, urodsajna, alt to
przeciez skrawki miedty skolami. Malo jej, a ludii
prxybywa. Gdy dorosnq nosie dzi«ci, co otrzy-
majq po na$ z podiialu? Gdzit bedq si? patly
ich itfldaF

Zebrani w milczeniu rozwaiali glqboko tc spra-
we.

— Nie w tym rzecz — xabral gfos Rafn. — Zie-
mia corocinie rodzj zboie i trawe die bydla. Ale
klo wytrzyma niespravriedliwotci

i uykarvy krdla
Haralda? Nit liczy sie z nomi, wolnymi ludzmi,
noklado no nas opfaty, narzuca wlasnt prawa.
To byly bofcsniejsze sprawy, ludzt powoli ogor-

mal gniow.
— Ingolfa, Hjorleifa skazal na wygnanie!
Ingolf wskocxyl lekko no bu"o lodzi.— Prowde mowi Einar. Krol skozal mnie na

wygnanie. A prxeciei miolem zadawnionq sprawq
z Torgildtm tyiyrh i jego bratem. Pokonalem ich

obu i xabilem, a bron ich i paiy xobrolcm. Nit
mogiem irtaciej postqpic!

— Krol skazal tei no wygnanit Thorltifa xa
zabicie pieciu m^idw i Cod, choc* jego iprowa
rowntei byla slusma.
— Nie ma juz wolnoicf w nasxym kraju!

— Chleba t*z nie mo — podjql swoje Haa-
kon. — A o extery dni drogi lodziami stqd jakie
pastvviskal Jakie urodzajne ziemiel

Noglt milczenie zapadlo wir6d Norman6w,
jakby Haakon dotknql najczulszego miejsca.
— Nowego bogo iprowadzili sobie Westmani ',

xapomnieli o Odynie — mruknql wreizcit zjodli-
wle Rafn.

— Budujq kOsaoly — Ulupefnil Einor.
— W koscioiach peine zlota i jrebra!
Nowe milczenie. Ai noglt knyknql ktoi z tlumu*— Na zachodl Plynmy na zachodl
— Na zachodl Na zachbdl Na zachbdl

# # #
Flotylla m-knefa prosto w kierunku lachodzqce-

ge sforica. Lodzie ilizgofy si? po powierzehni wo-
dy jak wielkie morskie ptaki. Bo tez srworxyli ic
i wydoskonalili ludzie, ktbrzy wiekszq cxesC swo-

jego zycia spedioli no morzu. Nie
byly to juz te itarotnieckie, dlu-
gie i nodmiernie wqskie fodzie
dawnyeh wikingow, dobre tylko do
zeglugi pnybrieinej po Baltyku,
ktdrt lada podmuch silniejszego
wiatru lub pot^ina fala lamafy
wool jok potyk. Lodxie obecnych
wikingow, dqzqcych na podboj
p6lnocnych wysp brytyjjkich, by-
ly bardze mocne. Dlugie na sto
stop j do dwudziestu stop szero-
kie, zbudowane byly z cienkich
desek debowych, przymocowa-
nfch „na naklad" do wygierych

*«tg i pP»qcxonych z nimi nitomi
z miekkiego zelaza. Taka lodz
byla mocna i elastyczna.

Tak noiywono vcicJc wysp no
pdlnocY WtemeJ BrytooH.



Bylo tez piekna le swym wysoko
wzniesionyrh wygletym dziobtm i

ftitco niiszq rufq. Alt nojwazniej-

szq jej zaletq byla lekkosc. Sii-

zgala tie po powierxchni morza
Jab ogromny morski ptok. Mogla
lie poruiioc po wodach o gfe-

bokosci 5 slop i wply wac do kai-

d«i niemal totoezki, a nawet do-
bic do piaszcxystego brzogu. No
jednym masxcie o w/ysokoici 60

nop byl roipi^ty kwadratowy za>

giel; do sterowania sluzylo wio-

slo umieszcsone z boku przy pro-

wtj burcit. Gdy wiatt zowodzil,
wioslarze brali sie. do wiosel; a
byto ich trzy pary pried masxtem,
trzy pary za mOsztem, po jednym
wioile no czlowleka. Za kotwiee

sluiyl dlugl, cierki kamieri osa-

dzony w drewnianej ramie; liny

zt skc*ry mors6w, wysmarewane
tluszczem, byty sliskie I praktycz-

nit niezniszczalne.

Kazda (6dz mieiella IS do 20 Normanow, kto-

rzy w razie potrzeby zmieniali sie, przy wiostach,

a potom siH spac; ipali n wlelklej ciasnocit pod
krotkim pokfadcm na diiobie i rufio statku. Jtdll

zlmnq w^dzonq rybe I popijall piwem, bo nic

byto mozliwoici ugotowanio zadnej strawy no po-

kledzle. Ingolf, kiftrownik wyprawy, obicrwowol
Gwiaidf; Polarnq i z )odnakowej jej wysokoici no
horyioncie wnioskowal, it plynq, tok jak pragneli,

proito na zachbd. G, co nie spoil, wpatrywoli sit

w zamglonq przestrxen. Wypatrywano Iqdu.

Po trzech dniach ioglugi ujrzell z doieko jokby

wqikq, diugq ehmurt rozciqgajqca, lie na ho-

ryzoneie.
— Lqdl iqdl — krxykneli l uniesieniem. — Wy-

spy Onciel — lecz Ingolf kazol iwinqc" iaglt no
wsxystkich lodziach I przycxaic sie na morxu.

O wczesnym twicie miesikaricy osody Unat wy-

ehodzili ziewajqe z domow i xabitrali lie doeo-
dziennych ioj<-c: jedni do vryganiania bydla na
pastwiska, Inni do malych rybackich lodzl. Nagle,

niby jokal piekitlno chmura, spodly no malq

przystan lodzie o wygtqtym diiobie, roj ludzl wy-

skoexyl z nlch na piceek.

« Wikingowitl Wikingowltl — itraszliwo slo-

wo jak piorun spadlo na oiode. Klo mogl, wypa-
dal z domu i ratowal sie. ucieczkq. Ale jui od
mono biegli x diikimi okrxykami ludzie uzbrojoni

w miecze, topory i lukl. Zaponowala ogolna riti.

Nikl sie. nie uratowal od imierci lub niewoli.

P6inym pcpoludniem Ingolf rozdiielol lupy P
'

miedzy zalogq trzech normanskich lodzi: bydlo,

spnety domowe, nielicznych nienolnikow. Zokon-

ezfwszy to dzlelo wsparl lit na mlcczu I roztj-

rial wokofo.

— Cola wyipa jest nasza — rzekl z luboiciq.

«* Jutro przystqpimy do rozdzielanla ziemi. Tu sq

bardzo pitkne pastwiska.

4 # *

W dwiticie lot paznioj, gdy wikingowio prbcz

wysp leiqcrch na polnoc od Wielkiej Brytanli za-

jqll \ui calq Islandlq, wyplorajqc ludnoic daw-

nttjszq i obojmujqc po ni«{ pokojowt zajecla:

pasterstwo I rybo(6wstwo — kupioc norm an ski,

Bjarni Herjolfsson powracal z podroiy handlowcj
do Norwegil. Zawioil torn skory, sukno z Wlfny
owcxej, sery i na)cenni«jszy paedmiot han-
dtu: kly morsow. Priywozil las make, ptotno I to,

czego w bttdritwntj Islandli najbordiiej brako-
woJo : drowno.

Wczosnym zmiorzchem stotek Bjarniego wply-

wal do portu w Eyrar. Bjarni pairzyl prtyjotnym
akjem na wrnoszqcq s-lq nieznacznie rownine., na

tych kilka dom6w stonowiqeych osad?. Mah/ port

byl pravrifl pusty. Ni» zdzlwilo to Bjarniego —
wcztsno lato sprzyjalo polowanlom na wiolorvby

i na morsy. Ale nie bylo rownioi statku 0|ca

Bjarniego, starego Herjoffa.

— Czyiby i ojciec pociqgnql na polowanie?

Nle powinien tego robic, jest jui za stary — po-

rnyilol xtfdrtwionj.
, ^

Kazal czlonkom zalogi poiostac na statku, som
:as utqpil no liemie. Wokolo rozciqgat siq- ma-
ny mu od urodienia, rnify sercu krajobraz: cicha,

spokojno ziemio w cleniu czarnych bazaltowrch

gor I ir-ebrnych Iodo«rc6w na szczytoch. Nigdzie

ani iladu drz*w. K6vrnfny nadmorsklt poiryte

trawq i wrzosemt do fttop wzgdrz tulily sie krioki

karlowatych brx6z t jalowcow. W cleniu bazolto-

wij skaFy wznotil sie niewitle- nod liemie rodiin-

ny dom Bjarniego. No fundamentaeh z kamienia
byly poukladane platy darni, jedne na drugich

at po plaski dach, rownicz l darni. Pried domem
stat Ogge, stary niewolnik.

— Witaj, panie — przywital Bjarniego. — Nie

ma nikogo w domu.

— Odzie jest mdj ojciec?

— Nie bylo cie, panie, przez trzy lata. W tym

czasie powr6cil z wieloletniej podroiy Eryk Rudy,

o ktorym WSzyscy jui myileli, ie zginql na dale-

kich wodach. Odkryl on jakis nowy, piqkny Iqd,

pelen vrspaniarych pastwisk f bogatych lewlsk.

Nazwal tq ziemiq Orenlandlq — Zielonym Lqdem.
A nie jest to daleko: cztery dni ieglugi na za-

chod, od chwill utracenia z oczu Jednego Iqdu,

II



do chwu'i dostrzezenia drugiego. Eryk zabral cofq
rodxine i dobytek — i powrocil na Grentandic,.
Zache,cit wielu naszych, ktorzy pojechali ia nim— chcq (am zalozyc osade. I ojciec twoj, panic,
poptynqjl tez no nowy Iqd.

Zaledwie Bjarni otrzqsnql sie ze zdumienia na
te niespodziewane wiadomosci, Ogge dodal:
— Ojciec twoj, pome, polecil ci jechac w slad

la nim wraz i towarami, ktore przywioxlei. Wex-
miesz za nie p«ekna cen^ na nowym miejscu.

— Poplyne. za nim, jeili moja zaloga xgodzi si .-

na te. podroz, bo inacxej musialbym szukac innej— rzekl Bjarni.

Wszedl w progi domu. Miol go wiec opuscic,
ale przeciez taki som powstanie na nowej ziemi,
w owej Grenlandii.

Oom byl niepomiernte dlugi w stosunku do
swej szerokosci, z wejsciem w szczytowej icianie.
Swiatlo wpadalo do wnetrza tylko przez otwor
dymny u gory i przez wqskie swietliki « darnio-
wych scianach; teraz, ze wzgledu na pore letniaj,

byly one odelkane. Rxedy slupow t system malych
skrzyzowanjch krokwi u gory podtrzymywoly dach

z darni. Slupy dzielity izbe na
trzy czeici. W irodkowej rozciq-
gato sie wielkie, dtugie palenL-
sko, obecnie ledwo sie tlqce; w
bocznych, wzdluz scion i poirod-
ku, roxMadaly sie platformy, row-
niex z darni. Na wszystfcich spa-
no — fcaidy dom byl schronie-
niem dla wielu ludzi; na tych
poirodku kladziono dodatkowo
na dzieh blaty stolow. W kqcie
stal pozostawiony przez kobiety

warsztat tkacki.

Jeszcze tego samego wieczoru
zaloga Bjarniego zgodiiJa sie na
podroz do Grenlandii — Eryk

Rudy urinal tak pociqgajqco na-
;woc te ziemiej — i juz w koncu
lata Bjarni wyplynqt z Eyrar.

* * #

Nie podroxowal jeszcxe nigdy na zacbod. Ale

Eryk Rudy znal juz te, droge, i pozostawil jej do-

kladny ustny opis dla tych, ktorzy chcieliby po-

plynqc w jego ilady.

Bjarni rozumiat dobrze, czym ne powodowal
Eryk. island. a byla juz idludhiOnC, zJem wolnyeh
nie bylo. Znalexienie nowego, pustego jeszcze lq-

du — to byla wielka szansa. Przy tym Eryk, gwal-

towny i nieokielznany, chcial zalozyc nowe osie-

dle, w ktorym bylby panem. Ale <ij nie wplywala

na jego nature wikinga mysl dodatkowo, ze na
tej przeciez nie tak bordzo odleglej wyspie moxe
osiedlili sie kiedys dawni mieszkahcy Islandii,

chrzescijoAscy Westmani? Mozna by wiec pnyjic
na gotowe...

Bjarni Herjolfsson wyruszyl prry pieknej pogo-
dzic t pomyslnym polnocno-wjchodnim wietrze.

Przez trzy dni zeglowano szcz^sliwie i zaloga za-

czeja jui z ufnoiciq wypotrywac brzegow Gren-

landii. Mialy sie. one ukazac wysokie, skaliste,

pociete fiordami, z niebotyczny-

mi szczytami gor, pokrytych oli-

niewajqeq powlokq lodow. Ale

Bjarni pod wieczbr trzeciego dnia
spoiifpnlaf, On jeden zauwaiyl,

ze pogoda sie] zmienia.

O iwicie czwartego dnio po-
rarny wicher po-lnocno-wschodm
i lodowaty deszcz smagaly sto-

tek, spychajqc go na poludnie.

Trzeba bylo zwinqc zagiel. W
nocy statek doslat sie. pod wplyw
poteznego prqdu, niby jakiejs

rzeki plynqcej przez morze. Na
domiar zlego spadla mgla tak

gesta, ze dwaj ludzie siedzqey

po prxeownych stronach burty

nie mogli sie, dojrzec. Mimo nie

ludzkich wysilkow ieglarzy nie

podobna bylo utrzymac kierunku

slatku n poprzek fal. Statek dry-

fowal na poludnie. Ludzie, za-
wierzywszy jego mocy, ufcryM '.ie,

gdzie kto mogl, pod pohladami,
a Bjarni, icglon doswiadczony,
z przestrachem przypomnial so-



bie m^tne opowiesci o ,.dziewi$ciodniowych bu-

rzoch" no zachod do Islandii.

Przei wiele dni blqkal sie diielny state It po nie-

znanym oceanie, pod pochmurnym niebcrn. Nie

poddol si e zywiotowi. Wretzcie burio mineja, ale

mgla pozostata. Ax pewnego ronka prxez mgle.

zaczejo przeswitywac
1

slonce. Uimi'ech radoici po-

jawil lie na sp^konym od soli obliciu przywodcy

zalogi.

Ale slonce wznosilo sic i wznosilo. Nigdy jeir

cxe ani Bjarni, ani jego zaloga nie widxieli slon-

ca tak wysoko na niebie. Znaczylo to jedno: bu-

Ak- nie bylo sposobu obliczenia, jok daleko

posuneji sie na iachod, nie istnial lu zaden

punkt odniesienia. Gdziez nice scukac Grenlan-

dii? Plynqc prosto na polnoc, w kierunku na

Gvriazdq Polarnq, na Grelandie nie natrafiq. Kto

wie, na jakie ziemie, na jakie ludy, na jakie

straszliwe, nieludikie istoty sie. notknq?

Plyneli na oilep, starajqc sie. jednak xachowac

p6lnocny kierunek. Mieli zamiar, natrafiwsxy na

jakqkolwiek ziemie;, plynqc wzdluz jej brzegow no

wschod. To by( jedyny sposbb znalezienia Gren-

landii. Obserwowali pilnie morze.

na zniosla ich daleko na poludnie. Tak, zanio-

slo ich daleko na poludnie i daleko na zachod.

Ale jak doleko? Gdzie jest Grenlandia? Czekano

z niecierpliwoiciq nocy.

Albowiem tylko w nocy kapitan zalogi mbgl

obliczyc, jak daleko znios-lo ich na poludnie. I za-

ledwie blysnela Gwiazda Polarna, Bjarni stonq'

pfiy burcie i przyrxqdem pomiarowym w fe.ee.

Byl to prosty patyk dlugosci okolo triech stop,

ponacinany w rownych odstepach. Jego przydat-

nosc xasadzala sie, na spostrxezeniu zeglorskim,

ie im dalej sie. plynie na poludnie, tym Gwiaido

Polorna wydaje sie nizej. Bjarni ustawil patyk

pionowo, trzymojqc jego dolny koniec na wyso

kosti linii horyzontu, i sprawdzil, priy ktorym na-

ciqciu w gore, patyk „dolknql" Gwiazdy Polarnej.

Kazdy zeglarz wiedziol, przy ktorym nacie.ciu „do-

Iknqlby" jej w Islandii. Jednym rzutem oka Bjar-

ni sprawdiil, o ile kresek nizej znajdowala lie;

teraz pnewodnia gwiazda zeglarzy — i
prxemno-

iyl te. liczbe. przez 30. Bo odstep mi^dzy kreskami

oznaczal trzydziesci mil morskich. A wi$c wie-

diieli juz, jak daleko zdryfowali na poludnie.

O tyle musieli sie; teraz cofnqc na polnoc.

Pewnego dnia dostrzezono ptaki: allu i mewy.

Bylo ich coraz wiecej. Stanowilo to niezawodny

znak, ze Iqd — jakis Iqd — jest blisko.

Wretzcie ujrzano ten Iqd. Brzeg wznosil sie. W-
godnie, Iqki porosnieje socxystq trawq dachodzi"

ly prowie do morza, o pol mili w glebi ciqgnqly

sie. olbrzymie las? lisciaste, jakich nigdy nie wi-

dziano. Zaloga pilnie wpotrywola sie. w twarz

kapitana.

Nie, to nie jest Grenlandia — orzekl Bjarni.

Grenlandia je»t skalista, a na jej poludniowym

cyplu winosi sie:, wedlug Eryka, olbrzymia goro

pokryta lodem. Musimy plynqc dalej na polnoc.

W istocie nie byla to Grenlandia. Na 507 lat

prxed odkryciem Kolumba oko Europejczyk-a ujrza-

lo skrowek ziemi amerykanskiej. Napotkany Iqd

byla to duza wyspa amerykanska, Nowa Funlan-

dia.

Bjarni odnalazl w koiicu drogq do Grenlandu

i szcze.sliwie wylqdowal. A jego nast^pcy, kierujqc

sie. wskoxbwkami dzielnego kupca, doplyneji na

Labrador; wywozili stqd drzewo, poznawali staly

lad amerykonski.M HANNA KORAB
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ABECAOIO RADIOAMATORA

Radio + telefon - radiotelefon

Takie t temu podobne listy cieszq nas.

bowiem swiadczq o zainteresowaniu
elektronikq. Cieszq nas rowniez dlatego,

ze sq dowodem popularnosci noszego
mlesi^cznika, polqczonej z wiarq w moz-
liwosci redakcjl. Z drugiej jednak strony

tego rodzaju litty sq dla nas bordzo klo

potliwe — z wielu powodow. Wyjasnimy
przynajmniej nlektore z nich.

A wi^c przede wszystkim — schemat
Nie wszyscy czytelnicy sie. orientujq, ze

redakcja nasza nie zawsze moze wysy-

lac schemoty no indywiduolne iyczenia

korespondentow. Nie momy bowiem mo-

Dzialanie arytmetyczne. widniejqce w
tytule, jest oryginalne tylko pozornie. Kaz-

dy, kto choc troche, zna zagadnienie,

musi przyznac, ze tak jest w istocie: jesli

zestawimy w jedno urzqdzenie radio i ter

lefon — uzyskamy w sumie radiotelefon.

Dla tych, ktorzy nie sq ..biegll" w elek-

tronice, przygotowalismy proste rysunki

wyjasniajqce calq spraw$. Na rysunku 1

widzimy zwykly telefon, za pomocq kto-

rego mozna porozumiewac sie na odle-

glosc. Dwa aparaty telefoniczne sq po-

Iqczone liniq dwuprzewodowq. Rysu-

nek 2 przedstawia znane nam wszystkim

domowe radio, zo pomocq kt6rego slu-

chamy audycji nadawanych przez stacjs

nadawczq. Pokazany na tym rysunku ze-

staw nadajnik — odbiornik pozwola na
przekazywanie dzwi^kow tylko w jednq

strong: od nadajnika do odbiornika. Dla
stworzenia mozliwoici porozumiewania
sie. bez przewodow w obie strony, jak

za pomocq telefonu, naleiy restawid

uklad pokazany na rysunku 3. Widzimy
tarn dwa aparaty telefoniczne, mi^dzy

ktorymi przewody pofqczeniowe zostaty

zostqpione dwoma zestawami: nadajnik

— odbiornik. Kazdy przyzna, ze tego ro-

dzaju zestaw musi dzioloc.

Radrotelefony jednok sq juz chyba zna-

ne wielu naszym Czytelnikom, poniewai

dose cze.sto przychodzq do nas listy z

prosbami takimi, jak na przyklod zawar-

te w tym fragmencie: prosze. mi przy-

stac dokladny schemat takiego radiote-

lefonu, abym mogl sobie porozmawiac
z kolegq, ktory mies2ka w sqsiedniej wsi.

I zeby byl maly, a wszystkie czesci zeby

mozna bylo kupic w sklepie"...

Rfl. 1. Ow« aporalT Itltlftnlcmi tg ptlqcisn* l« l*b«
pntwodaml

illwosci zapewnienia takiej liczby sche-

motow, by wyslac wszystkim proszqeym

o to czytelnikom. A listow z prosbami

o schemat przychodzi bardzo wiele. Po-

nadto sam schemat to przeciez jeszcze

nie wszystko. Schemat nie wystarcza do
zbudowania urzqdzenia. Nalezy go uzu-

pelnic szczegolowymi donymi wszystkich

czesci. wskazowkami dotyczqcyml sposo-

bu samodzielnego wykononio elementow

Hfi. 3. Olei d* ratfl««dbiemlka bitfnEa t* ilocjl n«daw-

nietypowych (np. transformatorow, cewek
itp.), > chocby krotkim opisem montazu
(z rysunkiem) I uruchomienia ukladu itp.

Skqd wziqc to wszystko? Powie ktos:

mozna wysfac jakis story numer mie-

sie.cznika, w ktorym byta opisana kon-

strukeja urzqdzenia. Tak, ale redakcja

ma tylko kilka egzemplarzy z poprzed-
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nich miesieciy lub lat, i sq one konieczne

nd miejscu do proxy tedakcyjnej. A wi$e

trzeba by przygotowywac jakies odbitki,

swiatlokopie itp. A to z kolei jest bordzo

czasochlonne i wymagaloby zwi^kszenia

personelu. A przeciez zodania redokcji

sq zupefnie inne; koncentrujemy si$ na
przygotowywaniu mozliwie dobrego mie-

si^cznika dlo wszystkich naszych czytel-

nikow. Mozemy wi$c co najmniej odpisac

proszqcym o schemot, ze opis konstruk-

cyjny potrzebnego im urzqdzenia zostol

opublikowony w numerze takim to a ta-

kim z roku... I to wszystko, co leiy w na-

szej mocy.

Dlaczegoz w takim razie nie wskazu-
jemy, w ktorym numerze byl opisany ra-

diotelefon? Po prostu dlatego, ie opis

konstrukcyjny radiotelefonu nigdy jeszcze

nle zostal opublikowony w naszym mie-
siqczniku. Co wiecej — nie przewiduje-

my, aby kiedykolwiek ukazal sie. na la-

mach naszego czosopisma. Przyczyn tego

jest wiele, wymienimy tylko dwie najwaz-

niejsze:

— budowa radiotelefonu jest bordzo

trudno, wymaga dobrego przygotowonia
teoretycznego. Juz samo skompletowanie

cz$sci i elementow do budowy jest klo-

potliwe i kosztowne;
— uzytkowanie radiotelefonu bez od-

powiedniego zezwolenia wladz jest nie-

dopuszczolne.

To ostatnie stwierdzenie moze sie. wy-

doc nieco dziwne. Zezwolenie wtadz na

uiytkowanie radiotelefonu? A c6i to za

dziwolqg? To jednak nie jest zaden dzi-

wolqg oni ..nadgorliwosc urz^dnicza".

Takie obyczaje panujq na calym jwiecie.

W zadnym kraju nie wolno samowolnie

budowac ani uzywad urzqdzeh nadaw-
czych (nadajnikow radiowych), wchodzq

eyeh — jok wiemy — w sklad radiotele-

fonu. Wolno jest bez ograniczeri

budowac odbiorniki radiowe, wolno
odbierac wszelkie audycje i transmisje,

nie wolno natomiast samowolnie nada-

woc. Uzasadnienie tego zakazu jest bar

dzo proste i latwe do zrozumienia. Prze-

ciez kazdy nadajnik radiowy wysyla fale

docierajqce nie tylko do tej jednej oso-

by, z ktorq cheemy sie komunikowac.
Rysunek 3, ktory obrazuje mozliwosc pro-

wadzenia za pomocq dwoch nadajnikow
i dwoch odbiornikow rozmowy mfe.diy

dwoma kolegomi, jest nieprawidlowy.

Naprawd* sytuacja wyglqda tak, jok

przedstawia to rysunek 4; obydwo nadaj-

niki promieniujq fale radiowe we wszyst-

kie strony iwiata. A jak znakomicie roz-

przestrzeniajq sie. fale radiowe —- nie

trzebo chyba nikomu przypominac. Tra-

fiajq one niejednokrotnie bez zadnych

trudnoSci oz no drugq polkule,

Wyobrazcie wi^c sobie teraz, co by sie;

dzialo, gdyby kozdy, kto tylko chce, zbu-

dowal sobie nadajnik czy radiotefefon

i uiytkowal go w sobie tylko wiadomy
sposob. No przyklod no cz^stotliwosci

i\X
Rvi. 3. D-u tMlawy nodo«cio-odbl*rcia (uiupvtnlon*

•Umsntami o^orolu t«l«f»nicin«4o) umoifiwloiq pr*w«-

ll*ftll dwuitwintj ro-mcuf ,.b»i dmtii

zblizonej (jesli nie dokladnie takie/ sa-

mej) do cz^stotliwosci transmisji radio-

wych czy telewizyjnych. A przeciez z do-

brodziejstwo fol radiowych korzystajq nie

tylko radiosluchacze i telewidzowie.

Znacznie wi$ccj urzqdzeh nadawczych

stosujq do Iqcznosci stotki na morzu, sa-

moloty w powietrzu, wozy strazy pozarnej.

pogotowia ratunkowego, milicji itd.

MM

Ostatnio radiotelefony stosowane sq na-

wet w taksowkach, Sygnaly radiowe

wszystkich radiostacji — i tych stalych.

i tych ruchomych — krzyzujq si$ ze sobq

w przestrzeni, wypelniajq te. przestrzen

coroz bardziej. Tylko doskonala organi-

zacja, opracowonie rygorystycznych prze-
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pisow i scisle ich przestrzeganfe przez
wszystkich uzytkownikow „eteru" umoili-
wiajq jednoczesnq pracQ wszystkich sta-
cji bez wzajemnych zaklocen. To wlosnie
dlatego, aby mozliwie duzej liczbie zain-
teresowonych umozliwic korzystanie z do-
brodziejstwa fal radiowych, sq wprowa-
dzone miedzynarodowe przepisy Iqczno-
sci radiowej, tzw. radiokomunikacj'i. Kaz-
dy zdrowo myslqcy czlowiek wie r ze sci-
sle respektowanie tych przepisow lezy
w interesie nas wszystkich.

Przepisy, o ktorych mowa. uwzglednia-
jq rowniez potrzeby amatorow. Dla ama-
torow sq przydzielane specjalne zakresy
czQstotliwosci, w ktorych mogq oni prze
prowadzac swoje proby, doswiadczenia
i nawiqzywac Iqcznosc nie przeszkadza-
jqc wzajemnie sobie i innym. Wymaga to
jednak pewnej znajomosci zagadnienia
zarowno pod wzgledem czysto technicz-
nym, jak i operatorskim (sposob prowa-
dzenia korespondencji itp.). To wlasnie
dlatego zezwolenie no budow$ i uzytko-
wanie radiotelefonu (amatorskiej stacji

nadawczo-odbiorczej) moie otrzymac
tylko ten, kto wykaze sie pewnym mini-
mum wiadomosci i umiej^tnosci prak-
tycznych.

Radioamatorem-krotkofalowcem moze
wiec zosto " kazdy, kto tylko jest tym na-
prawde zainteresowany. Zezwolenie
wlodz, o ktorym byla mowa. mozna uzy-
skae jednak wylqcznie zo posrednictwem
organizacji krotkofalorskiej (radioklubu).
To wlasnie tarn jest prowgdzone szkole-
nie nowych adeptow sztuki krotkofalar-
skiej, tarn (procujqc na stacji klubowej
pod nadzorem starszych kolegow) mozna
zdobyc odpowiedniq praktyke^ Organt-
zocja przygotowuje swoich czlonkow do
egzaminu na ..radiowe prawo jazdy",
pomaga im w zalatwieniu formalnosci
i gworantuje za ich wlosciwq postawe.
moralno-etycznq.
W naszym kraju krotkofalowcow sku-

piajq rozne organizacje (Polski Zwiqzek
Krotkofalowcow, Liga Obrony Kraju, Har-
cerstwo itd.)- Najwieksze tradycje w tym
zakresie ma Polski Zwiqzek Krotkofalow-
cow, ktory reprezentuje polskich amato-
row radiokomunikacji na forum mi^dzy-
norodowym. Zwiqzek, majqcy liczne od
dzialy i wiele radioklubow na terenie ca-
tego kraju, powita z calq serdecznosciq
w swych szeregach wszystkich, nawet
najmlodszych kolegow.

KONRAD WIDELSKI

AKUMULATOft 2 MEMBRAN*

Proite urzqdzenie kontrolujqce
Stan akumulatorn iomochodowe-
go ikonstruowano w RFN. Skla-
da si^ ono i membrany umiesz-
cionej" wewnqtu akumolatofa
orai ze wskaznika znajdujqcego
si^ no desc* roxdiielcxej.

Membrana, wykonana ze sp«-
cjolnego tworzywa, odksztalca si$
w zaleznosci od steienja elektro-

Mtu. Deformacje membrany *9
przekazywane na odpowiednio
wycechowany wskainik okrtila-
jqcy steienie elektrolitu.

DOMY NA ZAKLADKE

Jux wkrdtce w Moskwie rox-
pocrr.lt iie budowa eksperymen-
talnych domow, w ktorych ieiany
zewne,trxne majq bye monlowane
na ..xakladke/'. Ten oryginalny
syst«m Iqczenia, przypominajqcy
fuskq rybiq, znocznie uprasxeza
montoi elcmentow; zapewnia
takze wie,kszq izolacje, termicznq,
dxie>i czemu kosxty ogrzania
mieszkan zmniejsxajq lie prawie
o 30%.

V
PUSZK1 ZAMIAST 2DERZAKOW

W RFN ikonstruowano pneu-
matyczne amortyzatory rastepu
jqce tradycyjne zderzaki samo-
chodowe.
Amortyzatory skladajq sie. z sy-

stemu polqczonych ze sobq me-
talowych i gumowych komor wy-
pelnionych spr^zonym powie-
trzem. W momencie zderzenio
samochodu z przeszkodq ener-
gia rozpedionego pojaidu jest

pochlaniona przez amortyzator,
co chfom karoserie, przed uszko-

dzanitm.
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TU-144 W EKSPLOATACJI

26 grudnia ubieglego roku ra-

dilccki naddzwiejrowy tomolot

pasaierski Tu-144 roxpoczql re-

gularne loty.

A oto kilka danych lechnicz-

nych tego podniebnego kolasc;

— ci^xar netto — 180 ton,

— o<;iar xabieranego paliwa
— 95 ton,

— dlugosc somolotu —
64,45 m,

— roxpi<toic skriydel o ksital-

cie delta — 28,8 m.

Samolot labiera 140 pasoxe-
row. Pr^dkosc lotu waha sie w
granicoch od 194 do 2500 km
na godi. Roboczy pulap lotu wy-

nosi 16-5-18 tys. m«tr6w, a ma-

ksymalny xasifg — 6500 km.

CIEKIY NO*

W USA skonstruowono urzq-

dzenie przeznaczone do prxeci-

noma iworzyw sxtucxnycb, gumy,

tektury itp. xa pomoca strumie-

ma cieczy bqdqcej miesxaninq

wody i specjalnych polimergw.

Odpowiedni ksztolt strumienio

jest formowony xa pomocq wy-
ci^tej w szafirzo dyszy, do fcto-

rej doprowadza sic ciecz o cii-

nieniu ponad 200 atmosfer.

Cll-CIE LASEROWE

Noukowcy pngielscy skonstru-

owuli nozyce laserowe prxtzng-

czone do ciqcio materiatdw wie-

lowarstwowych x prqdkosciq do-

chodxqcq do 100 m na minute^

Promienie beipoiiednio pried-

najqce material sq kierowane xa

pomocq ruchomego luiterka ite-

rowanego hydraulicxnie.

PASTA
ZAMIAST WYCIERACZEK

W Kanadiie ukaxala sie W
sprzedaxy bezbanvna pasta lili*

bnowa chtoniqca sxyby prxed

wodq. Woda nie prxylepia sie, do

sxyby posmarowanej tq rewela-

cyjnq postq, a kroplo deizcxu

rozbijajq sie * crasie jazdy na

tak drobne czqttki, ie nietmniej-

sza to widocznoici. Uzywanie

wycieraczek jest w xasodxie nie-

potrzebne.

TELEWIZJA SATEUTARNA

Jedna z firm brytyjskich prxy-

gotowuje wyaosoienie elefctro-

niczne sotelitarnej stacji nadaw-

czej, klora « latoeh osiemdxie-

siqtych zacznie transmitowac ko-

lorowy program telewriyjny dla

wieksxoici krajbw Europy 2a-

chodniej.

Potrxeby energetyczne satetity,

wynoszqce okolo 2 KW, bedq xa-

spokajane przex ogniwa slonecz-

ne.

Programy nadawane no tie-

stotliwoiei 11,7-3-12,5 Hz be.dq

odbieranc bezpoirednio prxez

domowe aparaty telewizyjne, wy-

posozone w zwykle anteny do?

mowe.

SIONECZNE ELEKTROWNIE

Austriaccy specjalisci opraco-

wall projtkt budowy trxech elek-

trowni, w kldrych podstawowym
surowcem cmergctycznym majqj

bji promienie sloneczne.

Elektrownie xostanq xbudowa-
ne w Alpach. Na przestrzeni oko-

fo 1,5 km7 bedzia umiesxezonych

ponad 15 ty*ie.cy luster, kazde o
powierzehni 6X6 m

.
Odbite

promienie ifonecrne zostanq kie-

rowane na wieze. wysokosci okolo

260 m, gdxie bedzie naitejzowai

podgrzewanie pan/ do tempera-
tury 540 "C prxy cisnteniu 180 at*

mosfer. Pary uiyje sie. do wytwra-

rxanla energii elektryexnej. Prze-

widywana moc elektrowni wyni*-

sie okolo 50 megawatow.

SUPERPRZl;StO

Najdluiize prxqslo na iwiecie

zostania xbudowane w Wielkieji

Btfionii jako element mostu wi-

szqeego nad rxefcq Humber.
Superprzqslo dlugosci 1410 m

be/dxie xawieszone no betono-

wrch pylonach o wysokosci 155

metrdw.

UWAGA! UWAGA!

W nastqpnym numeric
agio si my interesujqcy kon-

kurs. Jeili jesles pomyslo-
wy, zre^czny i lubisz majster-

kowac — koniecznie wex
w nim udiial. Dla laurea-

to-W przev/idiielismy atrak-

cyjn* nagrody! O warun-

kach konkursu, nagrodach
i innych szczegotach prze-

czytajcie w numerze majo-

wyml



Nosi Uolj CZylalnik K | i
T | i i n » r » m a C fc I I KfO-

kawo ftoli jir w liicr* do redokejJ. It nl« mota d«<.«.
kat itq wydrwkowoniai - Sknynca pocxtowa} iwojo] p i I-

n • J proiby * ikontafctawonia 90 1 kelagami — rodio-
•natwan*, t kloryrhi mogfby "ymif,/ potnabna my e:«-
Ici. A ciekfl |id kilfco mitjitci No ipatnioftU podob
nych prdib rii»ni» dfuga ciakojq [ inn! nail ctytatnlcy.
Pmkra nam j.it 1 i*9 o pewodu, p*ni«woi chxialibyinif
ladewoll* wxxystkich. Niattaty. Dxlannio otrxymujamy .>!

ka, nierai kllkonaicio lisle*, fctorych autorty proixq
o opwblikowonla ieh odr«i6«; prxamnbtcla to pnti Ilex-
b* dni w mlallqcU i poraWnaJtia x tym, .1. an«n«> ma-
immj imlaick « jaoftym nurntn* rom|c plima. Dodoj
irry da l*ao Jaaxcxa t*. It przygoto"*ania do drufcu i drv.-
kewoni* „Kolajdoikop«" (-* prowit trxy mitliat;*, irO-
xumlacia, dlacxoga nio jottaimy w -tamo ipi.'mc -tini-
kith preib w aexakiwonym pnti Was tarmlnia.

Prr» ofcaijl pnypomlnomj; * koi-d»m liicla da radaktfi
pa-adjaeld ba<d.» tifiiln'r napiiona imia i no-
rniika, wlak, doklodrty odros icmioiikonia (wrex x nu-
maram kodu pocxtoffago) oroi klota likely, do kfara|
ucxaitciacia. No

; ioglqd«j<ia aqicitj tf? ilevrnika «r
loorattcinoget Umiajatnei£ poprownago oiionio ebowtqiuja
aowiam ni« tylk» humannid*, »;« hrlko tachnikow i In*
xy-ni•*», ola prxada wixyitkim ucxmiavrl «o — jok gloii
pptyilawla — „cn S o lie ids nte Aouexy. lage Jan nte
•adila ymlal".

Kal. Gn.gon JoilAkkl, ul. Ztmejsklege IS m 7, 03-001
Womowa — p-Miukuje ramy (bex widelcej) 1 tylnym to-
lam I praeklodnlq loAcuchowq do retierv rnfodiioiewtfo;
» lomion oddo medal parewaiu PICO h/p „HO" i inacskl
pocitewo •

Kal. Jocek ZoiqcikowUl. ul. Prxedownlkaw Procy 2 m 27
20-044 Lublin — kompletny somaehadow* (gr wfi^eayya
PKEFO arox ctaici rodiotechAicxn* xofliienl no kolefkOj

MttrfCtMl tfpu ,.MO".
Kal. OrvagOn Honnortowici, ucvaA • klaiy, »l. Jowaf

iklagd 7 m. H, 07-100 OwOo - i« ksiqlki E Eiibar-

go .,Radi« — olai to bordxo pratta" 1 C. KHmcsawtkia-
ga ..ABC rodiaamotara" mm to lutn* nymary ,.H»T-
iintow TaChnlki" ch<>a'by o'lynof li<;-nik da raw.nj
•rax luina numary

t
,Kolajdoikapu Tachnikl".

Kal. Wiioid Job/e-nii. lot It, y|. Sikakna 1/4. 42-7JC
Konacln — poitukuja breuurak 1 aaril .,Prrrgod- Kopl-
lond Iblta" »t ..Ciamy pdrdMl", ..Wlaloryi x paryika-
pant", ..Siudmw". ..Oatyckoi komnoto", „Krrnlolowa
okruchy" ,,Wal 1 rubtnawym akiam". Do wymlony pn«-
iiacio hiiaiR. 9 itmotyft wajtnngj, moaki pacrtovrt,
adtnakl i atykiaty lopolciona.

Kal. B*guilaw Krapiamicki, wl. Ami) Cianvanal 52 m. *.

l*-40« Olacka — io kilka numarao „Molag)o Madalana"
(opric. I III 1 1f74 r. odd* lulna AuAary ..Kolajda-
ihopu Tochnlkl" I ..ABC Tachnikl" 1 lot 1I7J—1»7S.

Kol. Jany Rybok, ul. Raitona 2t m. 4, tO-OM OdaAih
— Orvniv — iladtm miA»«f*w I(

m#'*oo Madtlona" z lai
1*7*—1f73 "rm-.t,; na Inna, storua, 1 modatomi okrato*
woiannych tub itotka*.

Kal. Krryi-tai iokabowtkl, lot 14, ul. iclaglannaflo 29/4,

S4-220 Lagtftlca — w iO*nion xo lilniciak spolinowy oddo
own ontany farrytowa, apamiki, kondantotory arox inna
ct«4cl rodiaiachnlcxna.
Ko|, Ryfrard Kwnfcki, icri IS, 1>M2 tirtict 10* — 10

moeiki pacxtewa arax itora nMnaty ad.tqpi praipakty
i odraty lum lomochodowyeh.
Ka), Adam OwiioAkki, lot 14, ul. 5ciaaj1anf>aga 20/5,

S9-S-20 Chdjnaw- — polxwkaja »'ow. C y wniwanolna) da md-
gnalolonui do arymionyr pnamocio nawy mil.ofcn <•••
kaary MDO 12 do mognatolonu katatowafa.

Kdl. Slffwamlr OluKtO, .1. Kokitlno IS, 27-310 KunOft
— poixuku]o ..Kalajdaikapu Tachnikl'" 1 1974 r. onai illnl-

ko tartminQ a pajamnaiei 10 e«V.
Kd. Plalr Knrtfak, ul. TaruAaka 9, 94-140 KoJumno loik

— bruixurai x larii „Tygryi" 1 kemlkxa wymlanl no kiiqikl

3 ntukocS mogicxnych ami brotiurfei x »arll ,,Kop:tcn
Klaai".

Kol. Mlratttw Kflnitwiki, wl. TfiMThWitwika, bl. ] m i1 t
94-210 Nowa Mio-ic- nad Pilicq — 10 ilmik ipollnowy od-
da inoakl paertowo, protpakty, tlora monaty, braaiurki
1 larll ..Tygryx" i reina eiqicl rodiawo.
Kal. SJoaiamlr Siumskl. lot 13. ul. Oriatikawaj 7/11 m

14. 02-374 Wenum — ponuku]a illnlcxb* priyetapnag*
do rowaru; da wrymlony prxaxnocxo prqdnicq lomecnode-
>-)• flitrOi illnicitk mddtlor-bi, ag4ci rodicwt, ksiqikt

a tamotyca alaklronicxnaf, brosxurki x xorll ..Zrab la) iam"
i bognat do koroblnu.
Kol. Andrxaf Orachuta, ul. Chobrawa 4. 22-400 Zomoif

— ao kilqika A. Stodsnago pt. „2rob bk sotn" oroi bra-

nurkl pt. ..Samachod poncamy ..Kubui", ..Lidi laglowa
..Wydro", ..Pojaxd kxlqxycowf ..Cyklap", ..Kolaidoikap
Ttchnikl" nr J i nr 12 1 197J r. o-aj „AtC Tachnikt" 1
197] r. aditqpi lilniciak alafctrycwy anai lubia numary
..Kddojdaskopa Tachnikl" x lai 1974 — 1973.

1«



I A<sl
TOR ZRfCZNOSCI

W poprzednim numerze ..Kolejdoskopu
Techniki" opisalismy w Warsztacie maj-
sterklepki prosty sposob zbudowania hy-

draulieznego zespolu sterujqcego. Wyko-
rzystujqc opisany zespol moiecie wyko-
nac tor, po ktorym b^dzie si'q poruszat

maly samochodzik.

Tor jest liniq nieregularnq, tworzqeq
okrqg, w ktorego srodku znajduje siq

zginane ramie: porusza si$ ono tak jak

wskazowka zegara. Dzieki temu obrotowi

i mozliwosci zginania romienia mozna
jego koniec ustawic w dowolnym punk-
cie na zakreslonej trasie. Coly uklad jest

sterowcny recznie za pomocq dwoch
tlokow zaopatrzonych w rurki igelitowe

nopelnione wodq.

Do zbudowonio zabawki sq potrzebne:
strzykawki jednorazowego uzytku bez

igiel (5 cm1

), okolo 1,5 m cienkiej rurki

igefitowej (dajqcej sie wcisnqc na zokorv
czenie strzykowki), sklejkq, szpylka, bla-

cha z puszki, dwo cienkie pasemka gu-

my modelarskiej, drut, gwozdziki, korton

i moly samochodzik dlugosci okoto 5 cm.

Ze sklejki wycinamy kwodrot o boku
okoto 20 cm i na jego srodku w wywier-

conym otworze mocujemy rurke z blochy

dlugosci oko-to 4 cm, przybitq od spodu.
Rurka powinna miec tokq srednicQ. zeby
ralozonc na niq szpulko swobodnie sie

obrocola. W kwadratowq podstawy ze

sklejki, obok szpulki, przybijamy odpo-
wiednio wygrety pasek blochy, ktory be-

dzie stanowil uchwyt na jednq ze strzy-

kawek. Strzylcawka, ktorq tu umiescimy.

musi miec obciety jeden z wystajqcych

zaczepow dla latwiejszego jej przymoco-
wanio. Wysuwajqcy sie. tick Iqezymy

mocnq nieiq z wbitym w szpulke gwozdzi-

kiem. Sredniea szpulki powinna bye nie-

wielka, zeby mogta wykonoc caly obrot

podczos ruchu tloka (w razie potrzeby

srednice szpulki mozna zmniejszyc przez

zrobienie wyzlobienia no obwodzie).

Drugi gwozdzik wbijamy powyzej
pierwszego i zaczepiamy no nim pasem-
ko gumy modelarskiej; bedzie sie ono

nawijata no szpulke w trakcie rozkreco-

nia sie nici podczos wysuwania tloka,

Guma spowoduje cofniecie ruchu obro-

towego, gdy tick sie schowa.

Do gornej czesci szpulki przybijamy
ramie ze sklejki szerokosci 2,5 cm i dlu-

gosci 20 cm. Na koncu przybitym do
szpulki wiercimy otwor, przez ktory przej-

dzie rurka z blachy. Do drugiego konca
przybijamy jednym gwozdzikiem przedra-

mie ze sklejki dlugosci okolo 12 cm. Na
koncu przedramienia przybijamy szpilke,

ktorej zwrocony w dol koniec zaginamy
w zamkmete koleczko. Do romienia i

przedramienia przymocowujemy uchwyty

z blachy, ktore nie ograniczajqc swobo-

dy obrotu pewnie trzymajq konce cylin-

dra i tloka drugiej strzykawki. Wysuwa-
nie tloka powoduje ruch przedramienia-

Dla zapewnienio niezawodnosci ruchu

powrotnego nalezy do gwozdzikow, obok
uchwytow, przymocowoc posemko gumy
modelarskiej.

Na strzykawki naktadamy rurki napel-

nione wodq, wcisniete na drugq pare,

strzykawek. OdpowieUzamy uklady hy-

drouliczne, wypuszczajqc powietrze ze

strzykawek i rurek i sprawdzamy ich

dzialanie. Jezeli dzialajq wlasciwie, to w
trzech miejscoch podstawy przybijamy

klocki lub korki (odgrywajqce role; nozek)

w ten sposdb, zeby zgiete konce gwozdzi

wystawaly nad powierzehnie. podstawy.

Rurki igelitowe przekladamy przez otwo-

ry w podstawie, romieniu i przez rurke}

blaszanq stonowiqeq os obrotu romienia

i wyprowadzamy na zewnqtrz. Aby wy-

godniej bylo poruszoc t*okomi strzyka-

wek. ktore trzymamy w re.ku, mozna ich

konce zoopotrzyc w polqczki i drutu.

Na podstawe urzqdzenio nakladamy
kolo z kortonu (srednicy okolo 60 cm, l

trojkqtnynn wycieciem w srodku boku
okolo 14 cm) i wciskamy no wystojqee

gwozdziki nozek. Koleczko ze uplltk
przedramienia powinno siQ znaleic okolo

1,5 cm nad powierzehniq kartonu i to w
kazdym polozeniu romienia (regulujemy

odpowiednio odchylajqc rurke. z blachy).

Na kartonie stawiamy samochodzik, do
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ktorego przedtem mocujemy w przedniej
czqsci sterczqcy do gory drucik (lub szpil-

kej i ktorego obciqzamy wcisniqtq do
srodka plastelinq tak. by nie blokowota
ruchu kol. Sterczqcy drucik wprowadza-
my w kofeczko ze szpilki zamocowane] no
przedramieniu.
Na kortonie mozemy ustawic przeszko-

dy, na przyklad guziki, szpilki, lub nary-

sowac drog$, ktorq nalezy pokonoc, nie
wjeidzojqc no krawe.dzie. Przekonacie
sie,, ze jest to bardzo trgd^e. Po zakori-
czenlu okrqzenia trzeba rozpoczqc jazde.
w przeciwnym kierunku.

A moie zorganizujecie zawody, kto le-

piej i szybciej pokono cole okrqzenie
toru?

mgr ml K. CHORZBWSKI

Zespol sterowania

pneumatyczntgo

Mechanizmy oporte na zasadach
pneumatyki dose cz^sto wyst$pujq w
technice; sq to hamulce ciflzkich pojaz-
dow kolowych i pociqgow, urzqdzenia
otwierajqce i zamylcajqce drzwi w auto-
busach oraz pociqgach elektrycznych itp

Kazdy z was moze sam bez trudu wy-
konac nojprostszy zespol elementow ste-
rowonia pneumatycznego. Potrzebne sq
do tego: gruszka gumowa (moze bye
najmniejsza), rurka igelitowa, korek i ba-
lonlk gumowy.

Polqczenie wymienionych elementow
w jednq calosc umozliwi napelnienie
porcjq powietrza balonika umieszczone-
go na drugim koricu rurki. Jezeli balonik
wlozymy rm>dzy dwie plytki polqczone
zawiasowo i icisniemy gumkq, to pod
wptywem dzialanio powietrza plytki sie,

fozehylq. Gdy jednq plytke. przymocuje-
my do podioza, a do drugiej przywiqzemy
nitk$, to przez sciskanie gumki i zwalnia-
nie nacisku mozemy odzialywac no przy

ktad na jakqi dzwignie.. A diwignia mo-
ze uruchamiac na przyklad mechanizm
Icterujqcy pojazdem. Dlo lepszego efektu
mozna gruszke. wlozyc do drewnianego

ka, w ktorym umiescimy rowniez

zawiasowo osadzonq dzwignie.. Przez po-
ruszanie wolnego, wystajqeego konca
dzwignf zwi$kszamy lub zmniejszamy na-
cisk na gruszke.. Efekt tego jest juz zna-
ny.

W nastgpnym numerze ..Kalejdoskopu
Techniki" pokazemy, w jaki sposob takie

proste urzqdzenie mozna wykorzyitac do
sterowania pojazdem.

K. Ch.



Nogrody — zestawy chemicxne — xa prawidlo-
wt roiwiqionie Itonkursu ogiesxonego w numerze
1/7» wyloiowalt: Jerxy Dodlin»ki, Dqbrowa Gor-
nicia; Ksawery Stojda, Warizawa; Wiesfaw Biar-

nat, R*bitxew; Jacelt Rogowski, Plock; Boryt Kor-

iiynski, Krakow.

ProwldIowa odpowiedz no wsxystkie pytania

powinna brzmiec: tak.

W niektorych j-ednak wypadkach opisone sy-

tuocje mogq zaistniec waweias, gdy zostang
spelnione powne worunki, Tok wiejc oby dzwen
z otowiu dzwonil, musi bye oziebiony do bordzo
niskiej temperotury, no przyklod pn«z zanurzenie
w eieklym powietrzu.

W normalnych worunkach olow jest metaltm
zbyt miqkkim i plastycznym; uderzony wydaje
krotkoUwaly gluchy pdglos, nie podtrxyroujt
ergon. Wsrod moterialow uzywonych na dzwony
najbardziej cenipny stal si$ spii — stop cyny

cynku i olowiu. Wykonane z niego przedmioty
wydajq bowiom wyjqtkowo pi^kny dzwifk. Spiz jest

przykJade>m, ie wlasnoici materioJu xiozonego
z kllku sktodnikdw mogq zdecydowanie roinic sl«>

od wfasnosci kazdego z tych iktadnikow, uzytego
osobno.

2o)llwny grxejnik centralnego ogrzewania (Icalo-

ryfer) ulego namagnesowoniu w ziemskim polu

magnetycZnym ! sam staje sif w ten sposob mo-
gnesem. W Police (w ogole no polkull polnoc-
nej) koloryfer i inne przedmioty o podobnyeh
wloiciwoiciach cial (ustawione pionowo) noma-
gnesowujq sie> tab, ze no gone pojawia sicj po-
ludniowy bregun, a no dole polnocny; na polkuli

poludniowej dzieje sie. odwrotnie.

Podczos czetonio wlosow grzebianiem czy

szczotkq (wykononych z niektorych materiatow)
moze powstawac wysokie nopi^cie. Wytworza sie

ono w wynibu elektryzacji •— przekozywanie fa-

dunkow przez przedmioty podczos ich pocierania

o siebiar. Jest to oczywiicie napiecie stole. Znl-

ko ono po uziemieniu lub dotknieciu do price-

miotu nienoerlektryzowanego, dzieki czemu naste-

puje odprowodzenie zgromodzonych fadunkbw.
Na przyklod gdy chodzlmy po chodniku z two-
rzywo sztucznego. mozemy sie somi naelektryzo-

wad Gdy potem dotykamy metalowego pned-
miotu lub drugiej osoby. miedzy nami o tym
paedmiotem (lub oso'bq) moie przeskoczyc itkro.

W wyniku naelektryzowonia zgromodzi sie duiy
lodunek tlaktryciny, prztikok iikry moze iioi sicj

bordzo nieprzyiemny, a niekiedy nawet niebez-

pieczny.

Samochod na dwoch koloch nie bedqc w ru-

chu nie przewrpci fie. jezeli zastosuje s>e w nim
giroskop. Jest to urzqdzenie, w ktorego skfad
wchodzq ciqzkie kola wirujqce z duzq predkos-

ciq. Giroskop dqzy do zachowonia stalego usy-

tuowania w przestrzeni mlmo dzlolojqcych zoklb-

cen wytrqeajqeych go z r6wnowagi. Giroskopy
stosuje siq no pnyklod da stabilizowania po-loze-

nla sztucznych satelitow I statkow kosmicznyeh-
Palnik plomieniowy do ciecia metalu moze bye

uzywany pod wodq, ponlewoz zarowno gaz pal-

ny — ocetylen — Jak i tle-n sq doprowoozone do
tflkiego polnlka z buttl ciirtie-niowych. Do jego
dzialania nie jest wle^c potrzebna o bee nose po-

wietrzo. Oprocz ocetylenu i tlenu do palnika do-
prowodzo lie; trzeci gaz obojetny chemicznie. Gaz
ten tworzy wokol pTomienia ochronnq otoczke;,

izolujqcq go od wody.

Spll treiei:

1. Widzej Ziemie, lece w Sloiice. — 2. Jak i dlcczego: C energii termojqdrowej. — 3. Polikie esiqgniecio

teenniczne: Biafko z ryb. ^ 4. Wikingovrie. — 5. Abecadlo radioamotora: Radio -f teltfon H rodiote-
lefon. — 6. Ze iwiata. — 7. Slcrzynka pocztowa. — 6. Kqcik konstaiktora: Tor zrejcznoici. — 9. Warsztat
majitericUpki: Zespol stercwonia pneumatyeznego. — 10. Konkurs.

PISMEM NR 4—5321 CZAS-5/71 DNIA 23.VII.71 R. MINISTERSTWO O^WIATY I SZKOLNICTWA WY2-
SZEGO ZALECItO WPROWADZENIE CZASOPI5MA KALEJDOSKOP TECHNIKI DO BIBLIOTEK SZK6t
PODSTAWOWYCH.

Wi«ry sebawek peden* w kqcllni k»nitrukiera — *o*tnti*nt. PredukcJ* mowwa wytqcsnl* i« ifodq redekejl.

Indelu numer:
36437/36250

KALEJDOSKOP TECHNIKI — rnleslqcznlt populorno-teehnlczny dla mlodilezy redaguje
kolegium:

inz. Jozef Beck, mgr Mofgorita Morlonowtcz, mgr Anna Slenijo, mgr Honna Tyszka

(z-ca red. nacz.), Barbara V/aglewska (sefcretarz rodakcjl), mgr inz. WlodzJmlerz
Wajnert (rodaktor naczelny).

Rysunki wykonoli: S. GecierjW, B. KosacW, M. Koicl«4nlok( M. Teodorczyk, W. Torbus,

W. Wajnert.

Pranumvrate prryjmujq llitajtoue mv un*dy poolewe. Na blankitcla PKO nalaiy wplia t wyaa-

to.U wplacomj tumy, Imlq, naxwlsko, adnts pnwmminiten*, nr konto MO 1 O/M Wnntowo,
U31-3031 — Oilol Pranumsrolv Wydawnielw Cieioplim T«chnlcinTeh NOT, ul. Mai«wi«cka 12, 00-CIS

Woruowa. No edwrod* blonkkiu PKO [» mitjicu pntinoczenytn no kor*ip»od»neJaJ nalaiy BOa*-

icc: Kolajdotkop TvchnlU, o>plata xm p>ronunMrate (aadot xa kt6*y rok). T-tmUn oplaiy upfrwa
13 pairfiiamlita roku papnadioiqcoao Okros pranumofoty. Com prtnumaroty rocmla il «- Opiota
foina rawnlai prxosloi do Oilofu Pranumanrty WC7 (adrti Jak wyiafl prxtkoitm so^tewym, Cana
eqiemplana il 3,50

O^OW* Ra.l.7ic|l: W . .J. Ooddaiaja VS, om. ai-21-12. koi—

p

nmH— dj|WauoM 1. afcirtfcoi poalm 10M, kod 00-930

Dmfc. WO RiW ..PraiaHUiqike-Ruch", Kolgwke, oao/M — H-o
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C«r«I CI«id«i HOUta J tMKftlh* fconytlajc i H«» > stuib .oi.l.iomyc*. Uen«
'"' "—

'

»*»<*• knrfpce »©koi Zi*mi riotoMij* ..v.* ty.nKy pomlor** dnmn>i
I pn«prowodiO)g "oj'cipiitiu. boddrtia.
WirOd oim.u nrtwihew uka.u| a<rcS rtllM diitdimy noufc. lub tOtXnlH, pi«C d*

IT«T l?ch di.*dim. kt*r« ocwcnl* *•• yt|fa> •b«jtt >i« fc« («m«, .iiuonych
total)tow •

Wfbjvnclo I »«nrffct« la diUdiliir kib c« ncfmnldj p*do,o. *laio.« fm*^
Wiiftcr. ktonr Uo»lwi« nad.ilq prv-.dJo*. iJm widdlt. »«JM ud.1.1
letMOniu k*mpl«(*> do lutowocuo
T«rml» fisd.rlanio •dpowi.dil upJp.. » dm* ufcaionia ii v noi1«pnt e <ma|o

«m») nvnwm w kiMk«h ..Kudu".
Kupon *o«rfiuno«T, wT drtia«*dn, w«.n«tr. fi*im*ni, noimb, *<*t*Q{ l itafcloM m
fit BOCIIOWq 1 roiwiqi«nl.m. Odp^itrin b* : Vujmau n>« bio'o udliolu * »••*-

r^««*?T~* "•'•*t: "oo^ofccio ..ICoUidMkoow IWmiU-'. Arytto p*ot*w«
1004. Ot-030 Woniaw«, konldcinld i ctopitkiw* ..kt^un".


